الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإل تّصال واإلقتصاد ّ
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

«إعال ن طلب عروض وطني عدد  : 7102/10إقتناء أثاث»
المبسطة
حسب اإلجراءات
ّ

المبسطة القتناء أثاث لتجهيز
تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس القيام بطلب عروض وطني حسب اإلجراءات
ّ
مقرها الجديد بالقطب التكنولوجي الغزالة .يتكون طلب العروض هذا من مجموعة من الفصول ،ويمكن المشاركة في

فصل وحيد أو أكثر.

زودين ا ّلراغبين في المشاركة في طلب العروض هذا:
فعلى الم ّ
خلية ال ّشراءات بالمدرسة أثناء أوقات العمل اإلداري وذلك مقابل دفع مبلغ قدره
 سحب ّملف طلب العروض من ّ
ثالثون دينا ار ( 03د.ت) باسم السيـّد محاسب المدرسة العليا للمواصالت بتونس (بواسطة حوالة بريدية ،الحساب
البريدي الجاري عدد  ،)61893-70أو تحميل الكراس من موقع واب

الحالة يجب إرفاق العرض باألصل من وصل خالص حوالة بريدية.

 www.supcom.mincom.tnوفي هذه

 إرسال العروض ،عن طريق البريد مضمون الوصول أو بواسطة البريد ال ّسريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبطبالمدرسة مقابل وصل في الغرض على العنوان التالي:

المدرسة العليا للمواصالت بتونس
القطب التكنولوجي حي الغزالة 0238

وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة  12جويلية  7102على الساعة ( 11باعتماد ختم مكتب الضبط بالمدرسة العليا
للمواصالت بتونس)

الفني والعرض المالي.
يتكون العرض من العرض ّ
ّ
تقدم العروض الفنية والمالية في ظروف منفصلة .وتوضع ،صحبة الوثائق اإلدارّية ،في ظرف خارجي وحيد .هذا
ّ
مميزة أو إشارة أو ختم للعارض المشارك وتكتب عليه
أي عالمة ّ
الظرف الخارجي يجب أن يكون مغلقا وال يحمل ّ
العبارة التالية:
«ال يفتح  -طلب عروض وطني عدد  :7102/10اقتناء أثاث»

يحتوي العرض الف ّني على الوثائق التالية:
 – Iالوثائق اإلدار ّية:
 )0الضمان المالي الوقتيّ (النسخة األصلية) :ال تقل م ّدة صلوحيّته عن تسعين يوما ( )03بداية من تاريخ
اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض ،قيمته حسب الفصل الثامن من كراس الشروط.
 )7كرّ اس الشروط اإلدارية مؤشر وممضى.
 )3بطاقة إرشادات
 )4شهادة في الوضعية الجبائية سارية المفعول.
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 )5نسخة مطابقة لآلصل من شهادة في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 )6تصريح على الشرف في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية وفي عدم التأثير وفي عدم اإلنتماء إلى
المشتري العمومي.
 )2نسخة من السج ّل التجاري للعارض.
 )8األصل أو نسخة من وصل تسليم النماذج إلى مغازة المدرسة.
 )9األصل من وصل حوالة بريدية يثبت خالص مبلغ اقتناء كراس الشروط في صورة قيام المشارك بتحميله
من موقع واب المدرسة .

الظرف عدد  :10يحمل عبارة "العرض الفني "يحتوي على الوثائق التالية:
)01

كرّ اس الشروط الفنيّة مؤشر وممضى.

)00

استمارات اإلجابة الفنيّة ممضاة.

)07

الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية.

)03

قائمة في عدد العملة والفنيين لدى العارض.

الظرف عدد  :17يحمل عبارة "العرض المالي " يحتوي على الوثائق التالية:
 )04جدول األسعار بالدينار التونسي وباعتبار جميع األداءات.
 )05وثيقة التعهد المالي ممضاة ومؤرخة بعد تعميرها بدقة.
 مالحظة :يجب تقديم نموذج للفصول المشارك بها (أنظر كراس الشروط)
مدة  03يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
يبقى المشارك ملزما بعرضه ّ
يتم فتح العروض الماليـّة والفنيـّة من طرف لجنة الفتح بالمدرسة العليا للمواصالت خالل جلسة علنية يوم الجمعة
 12جويلية  7102انطالقا من الساعة على السّاعة الحادية عشر والنصف بعد الظهر ( )11h :30بقاعة االجتماعات
بالمدرسة.
لمزيد من اإلرشادات يرجى اإلتّصال بخلية الشراءات بالمدرسة.
الهاتف71 857 499 – 71 857 000 :

الفاكس71 856 829:

2

